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Studentski zbor je jedino legalno i legitimno predstavničko tijelo svih studenata u Republici 
Hrvatskoj. Sukladno tome, Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu je najveće predstavničko tijelo koje 
svoju snagu crpi iz trideset i tri pripadajuće sastavnice. Vodeći stručnjaci u različitim područjima rada, 
asistenti, docenti, profesori koji djeluju na Sveučilištu te stručnjaci u gotovom svim znanstvenim i 
umjetničkim područjima dolaze upravo sa zagrebačkog Sveučilišta, a sami studenti su stup i izvor 
snage Sveučilišta te im predstoji velika odgovornost u borbi za što svjetliju budućnost svih sastavnica, 
samog Sveučilišta te hrvatskog društva u cjelini.  

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu ima ulogu zastupanja i promoviranja interesa studenata na svim 
razinama te zadatak i moralnu odgovornost pokretanja svih bitnih promjena u našem društvu, borbu za 
dobrobit studenata na svim područjima te sam najviše napora u prošlogodišnjem mandatu kao 
predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu ulagao u smjeru tih postavljenih ciljeva. Kao 
nastavak dosadašnjeg rada u protekloj akademskoj godini, u kojoj smo postigli velike napretke u 
funkcioniranju Studentskog zbora, predlažem program temeljen na sljedećim ciljevima: 

 

1. Studentski standard – dijalog, modeli subvencioniranja i prosperitet studenata 

Svi segmenti života jednog studenta su obuhvaćeni u širokom pojmu studentskog standarda. 
Njemu se treba posvetiti na više razina koje uključuju standard na općoj, odnosno državnoj razini 
te lokalnoj razini koja se tiče svakog studenta ponaosob. U okvirima općeg studentskog 
standarda, prvenstveno mislim na stavke kao što su studentska prehrana, smještaj, školarine i 
stipendije. Na lokalnoj su to troškovi stručnih udžbenika i priručnika, troškovi prijevoza unutar 
grada studiranja te prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta studija. U suradnji s Institutom za 
razvoj obrazovanja nastavljamo konstruktivan dijalog vezan uz oblike subvencioniranja 
studentskog standarda te traženju najpravednijeg modela subvencioniranja, bio on izravan ili 
neizravan, sve u korist studentske populacije. Smatram da su potrebne korjenite promjene 
sadašnjeg modela, ali ne bez temeljitih analiza dosadašnjih podataka neizravnog subvencioniranja 
uz iscrpne simulacije izravnih oblika subvencioniranja studentskog standarda. Uključujemo što 
više dionika u ovakvu vrstu dijaloga kako bismo pronašli što konstruktivnije rješenje. Za vrijeme 
trajanja dijaloga, moji ciljevi u pogledu studentskog standarda su sljedeći: 

PREHRANA – u ovom dijelu studentskog standarda moramo se kao i do sada usredotočiti na 
povećanje kvalitete prehrane u menzama i njihovo ujednačavanje na državnoj razini. Kao član 
Nacionalnog povjerenstva za kontrolu kvalitete studentske prehrane već sam pokrenuo inicijativu 
za izmjenu Pravilnika o studentskoj prehrani jer smatram da on prvenstveno ide na štetu 
studenata. Studenti moraju biti ti koji će očuvati integritet studentskog standarda kroz povećanje 
kvalitete prehrane te samog procesa njezine pripreme, a pri tome zadržati cijenu obroka u 
okvirima mogućnosti prosječnog studenta, sve kroz sudjelovanje u povjerenstvima zaduženima za 
provođenje pravilnika o studentskoj prehrani. Također, potrebno je ubrzati procese vezane za 
adaptaciju menzi na našim sastavnicama, ali i učiniti sve da se izgrade na onim fakultetima na 
kojima ih nema (npr. FPZG i FFZG).  



SMJEŠTAJ – jedna od najvažnijih komponentni studentskog standarda. Ove akademske godine 
smo suočeni s obnovom smještaja u studentskim domovima “Stjepan Radić” i “Cvjetno naselje”. 
Krajem prošle akademske godine uložili smo velike napore kako bi obnova smještaja započela u 
što ranije roku budući da to implicira i ranije završavanje obnove. Uz nekoliko poteškoća koje 
smo uspješno prevladali, obnova studentskog smještaja je započela te budno pratimo svaki njen 
korak kako bi završetak radova bio u planiranom roku. Suočeni smo s manjkom smještajnog 
kapaciteta za koji smo izborili subvencije smještaja koje će se isplaćivati dok studenti ne usele u 
smještaj koji su ostvarili putem natječaja studentskog centra. Nadamo se da će ovaj veliki projekt 
izgradnje, bitan za studentski standard i prezentaciju Hrvatske na europskim sveučilišnim igrama, 
biti na čast i ponos svih studenata republike Hrvatske, a mi kao Studentski zbor ćemo budno 
pratiti napredak i truditi se da svi radovi budu završeni po ugovorenom roku. 

 

STIPENDIJE – što se tiče stipendija moramo misliti na studente koji u startu imaju najmanje 
mogućnosti za studij, a to su oni slabijeg imovinskog statusa koje se može pomoći kroz različite 
vidove stipendiranja, nabave literature ili dodatnog sufinanciranja podstanarskog smještaja. 
Također, potrebno je nagraditi najbolje studente koji postižu vrhunske rezultate kako bismo ih 
motivirali na daljnji rad, zalaganje i usavršavanje te ostanak u našoj domovini nakon završetka 
studija. U prošloj akademskoj godini smo velike napore uložili u rad povjerenstva za 
stipendiranje studenata te doživjeli ogroman porast broja dodijeljenih stipendija u usporedbi s 
prijašnjim godinama. Ove godine ćemo uložiti još više napora da broj stipendija poraste kako 
bismo visoko obrazovanje približili svim slojevima društva te kako nijedan pojedinac ne bi bio 
zakinut za priliku visoko se obrazovati.  

 

2. Studentski projekti – izvrsnost, transparentnost, inovativnost i tradicija 

Studentski zbor mora osigurati najboljim i najuspješnijim studentima financiranje projekata koji 
im omogućavaju da iskažu svoj potencijal. Projekti su iz različitih sfera, od organizacije različitih 
sportskih, kulturnih, znanstvenih i međunarodnih događanja, sve do izdavanja različitih časopisa, 
promicanja zelenih tehnologija i interdisciplinarnih aktivnosti, ali uspijevaju mobilizirati studente 
raznih fakulteta te ih potiču na suradnju. Kao član povjerenstva za evaluaciju studentskih 
projekata u posljednje dvije godine, uvidio sam nekoliko problema koji more studentsku 
populaciju, a nadam se da ćemo zajednički pronaći rješenje. Tokom rada u povjerenstvu uvidjeli 
smo potrebu za održavanjem radionica pisanja studentskih projekata, budući da većina studenata 
prvi puta pišu programe na takav način, a sve većim mogućnostima iskorištavanja euoprskih 
fondova svi studenti će biti primorani na pisanje istih. U prošloj akademskoj godini smo održali 
nekoliko radionica koje su bile jako uspješne i vrlo posjećene, a rezultirale su i poboljšanjem u 
pisanju projektne dokumentacije. Ove godine ćemo nastaviti s radionicama kako bismo u što 
većoj mjeri povećali pismenost studenata vezanu uz pisanje projektne dokumentacije. Kako 
bismo povećali transparentnost i objektivnost u evaluaciji projektne dokumentacije, planiramo 
izradu aplikacije pomoću koje bi se smanjila “papirologija” vezana uz projekt te kako bi studenti 
imali mogućnost online prijave dokumentacije iz svojih domova, a studenti i profesori evaluatori 
jednake objektivne kriterije pri ocjeni iste. Nadalje, moramo poticati studente da njeguju tradiciju 
dobrih i kvalitetnih projekata koji su stvorili brend u studentskoj populaciji, a također želimo 
potaknuti inovativnost i nove ideje u izradi projekata, što nije nimalo lak zadatak, ali smatramo da 
smo krenuli u dobrom smjeru i želim da svoje napore uložimo u ostvarenje tog cilja. Cilj 



akademske zajednice je poticanje interdisciplinarnosti, suradnja visoko osposobljenih stručnjaka 
na različitim poljima koji se samo zajedničkim sposobnostima i znanjem mogu izdići iznad razina 
mogućnosti pojedinca.  

 

3. Međunarodna suradnja – jačanje studentskog zbora kao dionika promjena unutar 
Europe 

Cilj Studentskog zbora, uz dobru suradnju sa svim dionicima koji kroje studentsku politiku unutar 
Republike Hrvatske mora biti i suradnja s istima unutar Europske unije te diljem svijeta. Samim 
ulaskom u Europsku uniju otvorio se niz mogućnosti koje studenti moraju iskoristiti. U okvirima 
studentskog predstavništva u Europskoj studentskoj uniji puno truda i napora se ulaže u dijalog 
vezan uz podzastupljene skupine kako najosjetljivije dionike društva gdje je naš zadatak osigurati 
visoko obrazovanje svim slojevima društva kako nijedan segment ne bi bio zakinut za isto. 
Poticanje fakulteta na izgradnju rampi za pomoć studentima s fizičkim poteškoćama, poticanje 
stipendiranja socioekonomski ugroženih studenata, poticanje visokog obrazovanja među 
nacionalnim manjinama gdje je malen postotak visoko obrazovanih su samo neki od ciljeva koje 
planiram provoditi u svom mandatu. Studenti moraju biti svjesni činjenice da oni moraju biti 
pokretači promjena koje se tiču visokog obrazovanja te moraju početi aktivno sudjelovati u 
pisanju strategija i operativnih dokumenata koje se tiču studentskog standarda. Međunarodna 
suradnja jedan je od najbitnijih elementa programa Studentskog zbora, kroz koji se studentima 
našeg Sveučilišta omogućuje sudjelovanje u raznim međunarodnim udrugama, manifestacijama i 
projektima pomoću kojih otvaramo nove mogućnosti na tržištu. Jedan od najbitnijih elemenata u 
suradnji Studentskog zbora unutar europskih organizacija je umrežavanje te uvid u pozitivne 
primjere studentskog predstavništva u nekim dijelovima Europe, a i odgovornost hrvatskih 
studenata da posluže kao pozitivan primjer drugim zemljama budući da su u Hrvatskoj veliki 
napori uloženi u rast standarda visokog obrazovanja te nekim zemljama svojim iskustvom 
možemo pomoći u dostizanju takve razine studentskog standarda. 

 

4. Hrvatski studentski zbor 
 

Hrvatski studentski zbor je krovno predstavničko tijelo svih hrvatskih studenata, sastoji se od 
predstavnika zborova svih sveučilišta unutar Republike Hrvatske te jednog predstavnika Vijeća 
veleučilišta i visokih škola. Moramo znati da se ukupan broj studenata u Hrvatskoj kreće preko 
180 000 te da zajedničko djelovanje unutar Hrvatskog studentskog zbora predstavlja najviši oblik 
suradnje sukladno broju studenata koje okuplja. Jedini ispravni smjer u kojem moramo ići je rad 
na koheziji i homogenosti među studentskim zborovima svih sveučilišta kako bismo izgradili 
čvrste temelje i djelovali u smjeru održavanja i jačanja studentskih prava te ostalih društvenih 
promjena koje kao studenti moramo primijetiti i ne smijemo propustiti reagirati. U sklopu 
Hrvatskog studentskog zbora započeli smo promjene vezane uz prijavu projektne dokumentacije 
na državnoj razini kako bismo osigurali transparentnost na svim Sveučilištima u Hrvatskoj. 
Zajedničke napore u prošloj akademskoj godini uložili smo u otvaranje ureda za komunikaciju 
kako bi na bolji način osigurali informiranje svakog studenta u Republici Hrvatskoj o njegovim 
pravima te na lakši način prezentirali rad Hrvatskog studentskog zbora i omogućili konstruktivan 
dijalog sa svakim dionikom koji je spreman pružiti ga. Najviše napora u prošloj godini uložili smo 
u izmjene zakona o studentskom predstavljanju gdje težimo jednom obliku pravne osobnosti kako 



bismo olakšali prijavu projekata na europske fondove te smanjili birokratske poteškoće u istom. 
Zakon mora biti u toku s vremenom u kojemu se trenutno nalazimo te smatram da svojim 
znanjima, iskustvom i dosadašnjim radom mogu puno doprinjeti u izgradnji novog zakona koji će 
se ticati svakog studenta u našoj domovini.  
 

Ako dobijem vaše povjerenje, zalagat ću se da studenti budu prepoznati i ozbiljno shvaćeni u društvu 
te da problemi s kojima se oni susreću budu riješeni u najkraćem mogućem roku. Studenti su oduvijek 
bili motor pokretač te nositelji ideja i društvenog razvoja, nisu se ustručavali preuzeti inicijativu u 
najvažnijim trenucima hrvatske povijesti i upravo to se očekuje i od svih nas. Nastavit ću raditi s 
jednakom željom i jednakim naporom kao i u prošlogodišnjem mandatu, no s mnogo više znanja i 
iskustva koja sam stekao te koja ću upotrijebiti kako bismo unaprijedili studentski život u Hrvatskoj i 
osigurali sva prava na koja studenti polažu. Mnogi danas govore kako su studenti pasivna i 
nezainteresirana masa za društvene probleme, pokažimo im da nije tako, pokažimo da su upravo 
današnji studenti jamstvo na temelju kojeg možemo reći da Hrvatsku čeka svijetla budućnost!  
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